
Blovstrød Vandværk US

Referat af Blovstrød Vandværks generalforsamling afholdt onsdag d.21. marts 2018 i Blovstrød
Sognegård

Formanden, Henrik Øslergaard, bød de fremmødte interessenter velkommen til vandværkets generalforsamling. I
alt ca.25 interessenter var mødt op (inkl. bestyrelsen).

Valg af dirigent
Til dirigent blev valgt Vøgg Løwe Nielsen, der herefter overtog ledelsen af generalforsamlingen. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægtemes § 7 ved annonce i Allerød
N).t den l. og 6. marts 2018 og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, hvor han berørte følgende emner:
Tilgangen af interessenter i2017 - trods nybyggerieme er der kun kommet 20 nye interessenter til.
Personale og samartrejdet med Birkerød Vandforsyning, herunder bestyrelsens ønske om at lade Birkerød
Vandforsyning varetager en større del afde opgaver, som hidtil er blevet løftet afkassereren.
Bestyrelsen og dens arbejde i2017, herunder samarbejdet med øvrige vandværker i kommunen,
kommunikation med kommunen og arbejdet med implementering af persondataforordningen.
Produktion af vand i2017 - salget har været stigende, men spildet har også været stigende, hvilket bl.a.

skyldes, at de mange nyanlæg skal skylles igennem.
Status på vandværkets boringer og selve vandvaerket - begge dele kører stabil og er blevet renoveret
igennem en årrække. Der har dog været stop for udpumpning på grund af manglende elforsyning ved et par

Iejligheder.
Status på stikledninger og anboringsbøjler - vi udskifter løbende anboringsbøjler vej for vej eller ved aktuelt
brud. Nu har vi ffiet et fastpristilbud på udskiftning af bøjleme og får udført udskiftningerne iht. dette.
Målere - vandværket er overgået til brug af elektroniske målere, som kan selvaflæses. Der er opsat/skiftet 200 i
det forløbne år.

Udbygning af ledningsnettet - der er etableret 124 nye stikledninger til de nye udstykninger og der er etableret

ekstra forsyningskapacitet i Blovstrød Teglværksvej. Ombygning af stikledning til de nye lejligheder på Sjælsø

Alle1-7. Der er etableret en nødforsyningsledning mellem Blovstrød og Lillerød Vandværk via Sortemosevej,
hvor betalingen er blevet fordelt med 40160 mellem Lillerød og Blovstrød. Nødforsyningsledningen bliver først
endelig driftsklar i løbet af 2018.
Vandkvalitet - Vandet er godt: Vi har fået målt for diverse pesticider (som har været omtalt i pressen) og der

blev ikke fundet noget. Bestyrelsen har den holdning, at der skal tages de prØver, der er nødvendige for, at give

tryghed omkring vandkvaliteten: Derfor udvides prøvetagningsprogrammet efter behov, også selvom det

kommer til at omfatte flere prøver end der lovgivningsmæssigt skal tages.

Hårdhedsgraden er 12,1 dH, hvilket betegnes som middelhårdt.
Økonomiske tilstand - der er en god likviditet, hvilket bl.a. skyldes alle de nye udstykninger.
Teknisk tilsyn fra kommunen - Kommunen har i år førttilsyn med vandværket. Det overordnede indtryk ved
tilsynet meget positivt. Der var kun småting at notere. Derudover er der dialog med kommunen om ny
vandforsyningsplan og fornyel se af vandi ndvindin gsti lladelse.
Ny drikkevandsbekendtgørelse - tilsiger at vandprøver fremover skal tages hos forbrugerne ved en indvendig
og mest benyttede vandhane og undersøges for en række stoffer. Vandprøven skal tages som straksprøve og ikke
som tidligere efter gennemskylning. Efter tre år kan prøvetagningsprogrammet via dialog med kommunen
tilpasses på et evt. lavere niveau, hvor en række parametre og stoffer udelades.
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Formanden fremlagde bestyrelsens oplæg til investeringsplan for de kommende år - planen har været forelagt
og er blevet godkendt af kommunen - generalforsamlingen godkendte denne sammen med godkendelse af
forslag til takstbladet. Bessrelsen har den holdning, at værk, ledninger og boringer løbende skal vedligeholdes
og evt. fornys, således at kvaliteten og forsyningssikkerheden kan sikres i fremtiden. Investeringsplanen vi1 efter
generalforsaml in gen bl ive offentl i ggj ort på vandværkets hj emmesiden.

I forbindelse med oplægget til investeringsplan var der spm. fra forsamlingen om, hvoruidt etableringen af nye

boringer skal fremskyndes. Bestyrelsen blev pålagt at arbejde videre med, hvomår det er optimalt at etablere nye

boringer.

Til slut gennemgik formanden listen over de primære store tekniske opgaver for 2018, som omfatter:
. Udskiftning af anboringsbøj1er
o Etablering af Teglværkskvarteret (ved XL-Byg)
o Udskiftning til elektroniske målere.
o Tilpasning afanalyseprogram ift. den ny drikkevandsbekendtgørelse.

Der var spørgsmål fra forsamlingen om, hvorfor der bliver skiftet fra almindelige målere til elektroniske målere

og ligesom der var spørgsmål til, om der på de nye målere, er alarm med brud. Bestyrelsen har indtil videre valgt
en model, hvor målerne aflæses årligt dvs. der foretages ikke regelmæssige aflæsninger, hvor eventuelle brud
kan konstateres. Forbrugeme opfordres fortsat til selv at holde øje med forbruget f.eks. månedligt.

Og de administrative opgaver i 2018, som omfatter:
o Bestyrelsen vil arbejde med ny opgavefordeling og ny struktur for honoraraflønning i 2018.
o VedtæBterne trænger til en opdatering bl.a. ift. beskrivelse af bestyrelsens mandat.
o Det skal drøftes om vandværket skal omdannes fra et I/S til et AMBA.
o Der skal udarbejdes en nødforsyningsaftale med Lillerød Vandværk.

Omkring størrelsen af honorarer bad formanden om mandat til at bestyrelsen kan udarbejde en ny
honorarstruktur, som ligger indenfor Danske Vandværkers anbefaling: Der skal gives el rimeligt honorar. men vi
skal ikke være lønførende. En af årsageme til dette ønske er. at ikke kun formanden og kassereren, men alle i
bestyrelsen skal kunne honoreres efter størrelsen afden arbejdsbyrde, der bliver pålagt. Dirigenten
opsummerede, at bestyrelsen har opbakning til at arbejde med honorarstrukturen og pålagde bestyrelsen at

fbrelægge resultatet på næste generalforsamling og supplerede med at konkludere, at der ikke var modstand mod
formandens ønske om, at 1å mandat til at arbejde med honorarstrukturen.

Der var spørgsmål til prøvetagning for Brint 3-atomer (tritium) i vandboringeme. Formanden bekræftede at der

tidligere har været taget prøver for dette - for ca. I 5 år siden.

Der var en drøftelse af fordele og ulemper ved at etablere et blødgøringsanlæg. Da der ikke er meget kalk i vores
vand, så anbefaler bestyrelsen ikke dette tiltag for Blovstrød Vandværk.

Formanden sluttede beretningen mm. af med at takke vandværkspasseren Kurt for årets arbejde. Vøgg for
revision og bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år og ikke mindst Hans vores kasserer gennem mange år, som
ønsker at stoppe. Dirigenten konkluderede at beretningen blev godkendt, som beretningfor20lT.
Formanden oplyste endvidere, at referat af generalforsamlingen, regnskab for 2017 , budget for 20 I 8 og takstblad
for 2018 bliver lagt på vandværkets hjemmeside. Information om vandkvaliteten fremgår af hjemmesiden.
Der blev udtrykt opbakning til bestyrelsens arbejde fra forsamlingen.

Bestyrelsens beretni ng bl ev derefter godkendt af general forsam I in gen.
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Regnskab for 2017
Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet inkl. balancen for 2017.

Regnskabet kunne som tidligere sammenholdes med forrige års regnskab og budgettet. Årets resultat førlefter
afskrivni nger var kr. 30.665,30 I kr. -7 29.892,7 0.

Pr. 31. december 2017 var de samlede omsætningsaktiver (likvide midler + tilgodehavende afgifter +
værdipapirer) i alt kr. 6.101.872,37.

Regnskabet var underskrevet afbestyrelsen og revisor uden anmærkninger.

Det aflagte regnskab for 2017 blev derefter godkendt af generalforsamlingen.

Budget og takstblad for 2018
Kassereren fremlagde og gennemgik budget 2018. Budgettet afspejler endnu ikke den nye honoreringsstruktur
for bestyrelsen, ligesom udgifter til det nye analyseprogram heller ikke er afspejlet og udgiften til ekstem
revisor. Men budgettet afspejlede, at bestyrelsen ønsker at lægge flere af kassererens opgaver til Birkerød
Vandforsyning.
Resultatet førlefter afskrivninger er budgetteret til kr. - 47 .270 /kr. -807.828.
Kassereren fremlagde og gennemgik derefter takstbladet for 2018. Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på kr.
720. Driftsbidraget pr. kubikmeter fastholdes uændret k.7.20. Sprinklerbidraget foreslås sat op til kr. 2000.

I 2018 er vandafgiften til staten i alt kr. 6,37 inkl. drikkevandsbidrag.

Alle beløb er excl. moms.

Der henvises i øvrigt til takstbladet, som vil være tilgængeligt på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

Allerød Kommune har godkendt takstbladet den 2. marts 2018.

Forslaget til budget ogtakstblad for 2018 blev derefter godkendt afgeneralforsamlingen.

Indkomne forslag
lngen fbrslag modtaget.

Valg af bestyrelse
På valg var Hans Skogstad og Henrik Østergaard. Henrik var villig til genvalg. Bestyrelsen pegede på Susanne

Thyssing Nielsen til bestyrelsen og dirigenten spurgte forsamlingen om der var nogle der ville stille op. Dette var
ikke tilfældet. Generalforsamlingen valgte enstemmigt Henrik og Susanne - begge for en valgperiode på to år.

Bestyrelsen havde indstillet Conny F. Boisen og Lars Lund, som suppleanter. Begge blev enstemmigt valgt for
en valgperiode på et år.

Valg af revisor
YøggLøwe Nielsen blev genvalgt som revisor og Jesper Olesen blev valgt som revisorsuppleant. Desuden

tilkendegjorde bestyrelsen, at den vil antage en ekstem revisor.

Eventuelt
Der var spørgsmål til hvor brud skal anmeldes - og det blev præciseret at det skal ske til vandværkspasseren
Kurt Nielsen.
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Grundejerforeningsformanden for Drabæks Huse, Ib Andersen præsenterede sig og han orienterede om

fremdriften i byggeriet og indflytningen.

Til slut takkede formanden de fremmødte interessenter for deltagelsen i generalforsamlingen.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.

Brovstrød, den S'/ry - q0 I * Blovstrød, den

Dirigent:

8/q -l
c
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